
Юринець Ю. Л., Мазурик С. А. 

Юридичний вісник 1 (42) 2017 21 

УДК 347.822.42 

Ю. Л. Юринець,  

кандидат юридичних наук, доцент 

С. А. Мазурик,  

студентка 

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 

З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ  

Розглядається система центральних органів виконавчої влади України з обслуговування повітря-

ного руху. Уточнюється їх адміністративно-правовий статус та засоби впливу на організацію пові-

тряного руху. Аналізується система нормативно-правових актів у цій сфері. 

Ключові слова: обслуговування повітряного руху, центральні органи виконавчої влади, Украеро-

рух, Украероцентр, орган диспетчерського обслуговування повітряного руху. 

 

Ю. Л. Юринец, С. А. Мазурик 

Центральные органы исполнительной власти Украины по обслуживанию воздушного движения 

Рассматривается система центральных органов исполнительной власти Украины по обслужива-

нию воздушного движения. Уточняется их административно-правовой статус и средства воздей-

ствия на организацию воздушного движения. Анализируется система нормативно-правовых актов в 

этой сфере. 

Ключевые слова: обслуживание воздушного движения, центральные органы исполнительной вла-

сти, Украэрорух, Украэроцентр, орган диспетчерского обслуживания воздушного движения. 

 

Y. Yurinets, S. Mazurik 

Central executive authorities of Ukraine on air traffic services 

A system of central executive power bodies of Ukraine on air traffic services. Update their legal and ad-

ministrative status and the means of influencing the management of air traffic. Analyzes the system of norma-

tive legal acts in this area. 

Key words: air traffic services, the central bodies of executive power, UkSATSE, Ukraerocentre, air traf-

fic control service agency. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. 

Основними законодавчими актами України у 

сфері цивільної авіації є Закон України (далі – 

ЗУ) «Про транспорт» та Повітряний кодекс Ук-

раїни (далі – ПКУ) [1, с. 13]. За змістом 

ст.ст. 3, 4 ЗУ «Про транспорт», ст. 4 ПКУ, нале-

жне функціонування транспортної галузі, зок-

рема, авіаційної, забезпечується за рахунок 

державного управління, що на рівні держави ре-

алізується через відповідні центральні органи 

виконавчої влади (далі – ЦОВВ). Натомість, як 

зазначається у монографії [2, с. 86], в Україні 

процес становлення ЦОВВ носив непослідовний 

характер, не спирався на доктринальні та кон-

цептуальні напрацювання, зокрема, на офіційно 

схвалену Концепцію адміністративної реформи 

в Україні (1998 р.). Це призводило до постійних, 

іноді необґрунтованих змін у системі ЦОВВ, що 

спричиняло негативний вплив на їх діяльність. 

За змістом ст. 16 ЗУ «Про транспорт», клю-

човою вимогою щодо транспортної роботи є за-

безпечення безпеки руху. На авіаційному транс-

порті це забезпечується належним обслугову-

ванням повітряного руху (ОПР – офіційно 

прийнята абревіатура, див., наприклад: Наказ 

Державіаслужби України від 26.08.2004 р. 

№ 10). Так, згідно п. 74 ч. 1 ст. 1 ПКУ, організа-

ція повітряного руху – динамічний, інтегрова-
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ний менеджмент повітряного руху та повітряно-

го простору України, що включає обслугову-

вання повітряного руху, менеджмент повітряно-

го простору України та менеджмент потоків по-

вітряного руху, що виконується безпечно, еко-

номічно та ефективно шляхом надання засобів 

та безперервного обслуговування у взаємодії з 

усіма сторонами та із залученням бортових та 

наземних функцій. 

Тому актуально дослідити систему ЦОВВ та 

відповідних правових актів, що регламентують 

ОПР в Україні, з метою аналізу їх ефективності 

та відповідності міжнародним стандартам. Це є 

тим більш важливим, що, як зазначається у 

статті [3, с. 64], відносні показники рівня безпе-

ки польотів у вітчизняній галузі цивільної авіа-

ції значно гірші від середніх загальносвітових 

показників. І це при значно нижчій інтенсивно-

сті авіаційної роботи. Наприклад, у 2013 р. об-

сяг перевезень пасажирів по найбільших аеро-

портах світу склав (млн. чол.): Шарль де Голль, 

Париж – 90,3; Хітроу, Лондон – 72,3; Франк-

фурт – 58,0 [4], у той час, як по усіх аеропортах 

України – 14,0 [5]. Отже, поставлене завдання є 

актуальним. 

Аналіз досліджень і публікацій. На даний 

момент ґрунтовні наукові дослідження ОПР ви-

конані в технічній [6], економічній [7], органі-

заційній [8] сферах. Однак аналогічних ґрунто-

вних юридичних досліджень у цій сфері не 

зроблено. Відомі окремі роботи ([1, 3, 9] та ін-

ші) щодо державного управління у сфері авіа-

ційного транспорту. Однак ці дослідження не 

зосереджувалися безпосередньо на ОПР. У 

статті [10] розглянута методологія аналізу адмі-

ністративно-правового статусу ЦОВВ у сфері 

космічної діяльності. Зазначені підходи викори-

стані і у даній роботі. 

Виклад основного матеріалу. Державне уп-

равління авіаційним транспортним комплексом 

– це цілеспрямована, планомірна, безперервна 

діяльність органів державної влади, спрямована 

на створення та забезпечення своєчасності та 

якості повітряних перевезень [9, с. 30]. 

На момент прийняття ЗУ «Про транспорт» 

(10.11.1994 р.) таким ЦОВВ, що здійснює дер-

жавне управління в галузі транспорту визначе-

ний ЦОВВ, що забезпечує формування та реалі-

зує державну політику у сфері транспорту, до-

рожнього господарства, туризму та інфраструк-

тури (ст. 4). Натомість прийнятим вже 

27.12.1995 р. Положенням про Міністерство 

транспорту України (Указ Президента України 

від 27.12.1995 р. № 1186/95) така складова дер-

жавного управління, як формування державної 

політики у сфері транспорту, передбачена не 

була. 

У той же період часу в Україні діяв ПКУ в 

редакції від 04.05.1993 р. Відповідно до ст. 3 

ПКУ у цій редакції, Держава здійснює регулю-

вання діяльності цивільної авіації через ЦОВВ в 

галузі транспорту, відповідні органи авіаційного 

транспорту України за певними напрямами, зо-

крема, регулювання використання повітряного 

простору і обслуговування повітряного руху 

(ОПР). Однак у Положенні про Міністерство 

транспорту України від 27.12.1995 р. таке за-

вдання перед Міністерством не ставилося. 

Водночас, у п. 2 безпосередньо Указу Прези-

дента України від 27.12.1995 р. № 1186/95 пе-

редбачалося, що до системи Міністерства тран-

спорту України входить, зокрема, Державний 

департамент авіаційного транспорту України. 

Однак Положення про цей орган було затвер-

джено раніше – Указом Президента України від 

05.06.1995 р. № 425/95. У цьому Положенні, зо-

крема, встановлювалося, що цей департамент 

(Укравіатранс) є ЦОВВ, підвідомчим Кабінету 

Міністрів України (далі – КМУ), при цьому – із 

статусом юридичної особи. В результаті після 

прийняття Указу від 27.12.1995 р. стало зовсім 

невідомо, що означає «входження до системи 

Міністерства транспорту України»: чи-то Укра-

віатранс є структурним підрозділом Мінтрансу 

(що призводить до виникнення незвичної конс-

трукції для права України: юридична особа все-

редині юридичної особи); чи-то Укравіатранс 

просто підпорядковується Мінтрансу (але це 

суперечило незмінній позиції, що перший без-

посередньо підвідомчий КМУ). Але головне: 

всупереч ст. 3 ПКУ у чинній на той момент ре-

дакції і на спеціалізований орган – Укравіатранс 

– не було покладено завдання регулювання ви-

користання повітряного простору і обслугову-

вання повітряного руху (ОПР). 
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Описані суперечності правового регулюван-

ня адміністративно-правового статусу ЦОВВ у 

системі ОПР свідчать про те, що як у сфері кос-

мічної діяльності [10], правове регулювання 

ЦОВВ здійснювалося непослідовно та супереч-

ливо, підзаконні акти, що приймалися, часто но-

сили суб’єктивний характер, суперечили один 

одному, а подекуди і нормам закону. 

В результаті прийняття Указу Президента 

України від 09.12.2010 р. № 1085/2010 «Про оп-

тимізацію системи центральних органів викона-

вчої влади», система ЦОВВ у сфері цивільної 

авіації прийняла сучасний вигляд: Міністерство 

інфраструктури України (Мінінфраструктури) 

та Державна авіаційна служба України (Держа-

віаслужба). Однак 19.05.2011 р. був прийнятий 

новий ПКУ, який набрав чинності у вересні 

2011 р. Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 4 ПКУ, державне ре-

гулювання у сфері цивільної авіації та викорис-

тання повітряного простору України здійсню-

ють у межах повноважень: ЦОВВ, що забезпе-

чує формування державної політики у сфері 

транспорту; ЦОВВ, що забезпечує реалізацію 

державної політики в галузі цивільної авіації 

(Уповноважений орган з питань цивільної авіа-

ції); національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері транспорту. ЦОВВ, що за-

безпечує формування державної політики у 

сфері транспорту, визначає пріоритетні напрями 

та здійснює заходи щодо формування державної 

політики у сфері авіаційного транспорту та ви-

користання повітряного простору України і за-

безпечує нормативно-правове регулювання від-

повідно до ст. 11 ПКУ. Уповноваженим органом 

виконавчої влади в галузі державної авіації (яка 

використовується з метою забезпечення націо-

нальної безпеки і оборони держави та захисту 

населення) є Міністерство оборони України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 5 ПКУ, Уповноваже-

ний орган з питань цивільної авіації реалізує 

державну політику і стратегію розвитку авіації 

України, здійснює державне регулювання дія-

льності в галузі цивільної авіації за такими на-

прямами: 1) здійснення комплексних заходів 

щодо забезпечення безпеки польотів, авіаційної, 

екологічної, економічної та інформаційної без-

пеки; 2) створення умов для розвитку авіаційної 

діяльності, повітряних перевезень та їх обслуго-

вування, виконання авіаційних робіт та польотів 

авіації загального призначення; 3) організація 

використання повітряного простору України 

(складовою частиною якого, як зазначалося ви-

ще, є ОПР); 4) представництво України в між-

народних організаціях цивільної авіації та у 

міжнародних відносинах з питань цивільної аві-

ації. 

На даний момент, всупереч наведеним вимо-

гам, національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері транспорту, не створена. 

Останнім прийнятим положенням про Міні-

нфраструктури України є Положення, затвер-

джене Постановою КМУ від 30.06.2015 р. 

№ 460. Відповідно до підпункту 2 п. 3 цього 

Положення, одним із основних завдань Мінін-

фраструктури визначене забезпечення форму-

вання та реалізації державної політики: у сфері 

авіаційного транспорту та використання повіт-

ряного простору України; розвитку, будівницт-

ва, реконструкції та модернізації інфраструкту-

ри авіаційного, морського та річкового транспо-

рту. 

Однак таке формулювання завдання супере-

чить ч. 5 ст. 4 ПКУ, оскільки функцію форму-

вання та функцію реалізації державної політики 

у сфері авіаційного транспорту та використання 

повітряного простору України повинні здійсню-

вати різні ЦОВВ. Опосередковано таке мірку-

вання підтверджується формулюванням підпун-

кту 3 п. 10 Положення № 460, де про Міністра 

Мінінфраструктури сказано, що він спрямовує і 

координує діяльність центральних органів ви-

конавчої влади, в тому числі: забезпечує форму-

вання державної політики у відповідній сфері та 

контролює її реалізацію центральними органами 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовуєть-

ся і координується Міністром. Тобто контролює 

реалізацію іншим ЦОВВ. Більше того, у Поло-

женні № 460 Мінінфраструктури України не ви-

значене як Уповноважений орган з питань циві-

льної авіації в розумінні ч. 1 ст. 5 ПКУ. В прин-

ципі, орган, що формує державну політику, не 

може визначатися Уповноваженим органом, 

оскільки повноваження першого встановлено 

ч. 5 ст. 4 ПКУ, а другого – ч. 1 ст. 5 ПКУ. 

Однак несподівано в останньому прийнятому 

положенні про Державіаслужбу, затвердженому 

Постановою КМУ від 08.10.2014 р. № 520, 

з’являється згадка про Міністра інфраструктури, 

який «реалізує державну політику у сфері ци-

вільної авіації та використання повітряного про-
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стору України та є уповноваженим органом з 

питань цивільної авіації». Однак, по-перше, 

Міністр не може бути «уповноваженим органом 

з питань цивільної авіації», оскільки це функція 

органу, а не посадової особи; по-друге, як за-

значено вище, у Положенні № 460 вказано, що 

Міністр не самостійно реалізує державну 

політику, а контролює її реалізацію іншим 

ЦОВВ. По-третє, деякі функції Державіаслуж-

би, які прописані у Постанові № 520, є такими, 

що прямо віднесені ч. 1 ст. 5 ПКУ для Уповно-

важеного органу, наприклад: Державіаслужба 

здійснює комплексні заходи щодо забезпечення 

безпеки польотів, авіаційної, екологічної, еко-

номічної та інформаційної безпеки (підпункт 2 

п. 4 Положення № 520, еквівалентне підпунк-

ту 1 ч. 1 ст. 5 ПКУ); Державіаслужба здійснює 

здійснює представництво України в 

Міжнародній організації цивільної авіації 

(ІКАО), міжнародних авіаційних організаціях та 

у міжнародних відносинах з питань цивільної 

авіації (підпункт 13 п. 4 Положення № 520, 

еквівалентне підпункту 4 ч. 1 ст. 5 ПКУ); ор-

ганізація використання повітряного простору 

України (підпункт 3 п. 3 Положення № 520, 

еквівалентне підпункту 3 ч. 1 ст. 5 ПКУ). У той 

же час завдання підпункту 3 ч. 1 ст. 5 ПКУ не 

розписане жодному ЦОВВ. Отже, Положення 

№ 460 та № 520 не узгоджуються між собою та 

обидва – з ПКУ. 

Варто зазначити, що як і у сфері космічної 

діяльності [10], має місце паралельне існування 

згаданих вище Положень, затверджених КМУ, 

та відповідно положень, затверджених раніше 

Указами Президента: про Мінінфраструктури – 

від 12.05.2011 р. № 581/2011 та про Дер-

жавіаслужба – від 06.04.2011 р. № 581/2011, які 

окремі питання регулюють по-різному. Напри-

клад, Указом від 06.04.2011 р. № 581/2011 інак-

ше визначається ключовий елемент статусу: 

Державіаслужба є ЦОВВ, діяльність якого 

спрямовується і координується КМУ через 

Віце-прем’єр-міністра України – Міністра ін-

фраструктури України. При цьому відсутня 

будь-яка згадка про Мінінфраструктури як 

Уповноважену особу. 

Ключова роль Державіаслужби в ОПР 

витікає з системи повноважень служби, перед-

бачених Положенням про використання по-

вітряного простору України, затвердженим По-

становою КМУ від 29.03.2002 р. № 401. Це По-

ложення має ключове значення для цілей нашо-

го дослідження, оскільки воно визначає, зокре-

ма, порядок діяльності з ОПР. Зокрема, Дер-

жавіаслужба: 

– визначає перелік запасних аеродромів 

(п. 26 Положення № 401); 

– погоджує Інструкції з виконання польотів 

зі скороченим мінімумом вертикального ешело-

нування (п. 28); 

– затверджує структуру повітряного просто-

ру та зміни до неї (за погодженням з Генераль-

ним штабом Збройних Сил України, п. 38); 

– визначає класифікацію повітряного про-

стору ОПР (п. 39 Положення № 401; відповідно 

до ч. 2 ст. 26 ПКУ, класифікація повітряного 

простору України визначається уповноваженим 

органом з питань цивільної авіації, що підтвер-

джує наявність такого статусу саме у Дер-

жавіаслужби; нині чинна класифікація затвер-

джена Наказом Мінінфраструктури України від 

10.12.2013 р. № 1009, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 25.12.2013 р. за 

№ 2203/24735); 

– затверджує Збірник аеронавігаційної ін-

формації та зміни до нього (п. 40); 

– встановлює норми придатності, правила та 

порядок допуску повітряних трас до експлуата-

ції (п. 41); 

– затверджує розклад регулярних внутрішніх 

та міжнародних польотів цивільних повітряних 

суден українських та іноземних експлуатантів 

(п. 60); 

– надає дозвіл (спільно із Генеральним шта-

бом Збройних Сил) на виконання міжнародних 

польотів іноземними державними повітряними 

суднами, що прямують транзитом (п. 62); 

– надає дозвіл на виконання внутрішніх 

нерегулярних польотів у контрольованому по-

вітряному просторі ОПР; польотів повітряних 

суден, що виконують рейси літери «А»; поль-

отів державних та експериментальних повітря-

них суден з посадкою на аеродроми цивільної 

авіації; демонстраційних польотів над населе-

ними пунктами; польотів для проведення 

авіаційних робіт; польотів для проведення ае-

рофотозйомки цивільними та експерименталь-

ними повітряними суднами (за погодженням з 

Генеральним штабом Збройних Сил); польотів 

на пілотованих повітряних кулях, легких, 
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надлегких повітряних суднах та повітряних 

суднах аматорської конструкції (п. 74); 

– затверджує інструкцію щодо встановлення 

тимчасових обмежень на польоти (п. 96); 

– встановлює заборону використання повіт-

ряного простору на постійній основі (п. 101); 

– забезпечує розслідування порушень поряд-

ку використання повітряного простору (п. 124); 

– затверджує перелік коридорів для перети-

нання державного кордону (за погодженням з 

Генеральним штабом Збройних Сил та 

Адміністрацією Держприкордонслужби; п. 131); 

– погоджує умови розташування, будів-

ництва, реконструкції та маркування об’єктів, 

що можуть створити загрозу безпеці повітряно-

го руху (разом із Міноборони, Украерорухом та 

районним диспетчерським центром; п. 146); 

– погоджує вибір майданчиків для проекту-

вання, будівництва, розширення, реконструкції і 

технічного переобладнання: 1) аеродромів, 

постійних та тимчасових злітно-посадкових 

майданчиків; 2) об’єктів у межах смуг повітря-

них підходів до аеродромів, а також поза межа-

ми цих смуг у радіусі 10 кілометрів від кон-

трольної точки аеродрому (КТА); 3) об’єктів 

заввишки 50 метрів і більше стосовно висоти 

аеродрому на відстані від 10 до 30 кілометрів 

від КТА; 4) ліній зв’язку, електропередачі, 

вибухонебезпечних, радіотехнічних, світло-

технічних та інших об’єктів (залізничних колій, 

автомобільних шляхів, кар’єрів тощо), які мо-

жуть створити перешкоди в функціонуванні ае-

родрому, його радіотехнічних засобів або радіо-

технічних пристроїв повітряних трас незалежно 

від їх розміщення; 5) об’єктів заввишки 50 

метрів і більше незалежно від їх розміщення; 

6) об’єктів з викидом відкритого полум’я, газів 

та диму, діяльність яких може призвести до по-

гіршення видимості в районах аеродромів неза-

лежно від їх розміщення; 7) вибухонебезпечних 

об’єктів незалежно від їх розміщення (п. 147). 

Варто зазначити, що не усі ці компетенції 

згадані у Положенні про Державіаслужбу, за-

твердженому Указом від 06.04.2011 р. 

№ 581/201, і тим більше – у Положенні, затвер-

дженому Постановою КМУ № 520, оскільки у 

першому Положенні згадано 302 компетенції, у 

у другому – лише 82 компетенції, тобто описані 

значно вужче. 

Безпосереднє ОПР здійснюється Державним 

підприємством обслуговування повітряного ру-

ху «УКРАЕРОРУХ». Підприємство входить до 

сфери управління Мінінфраструктури України. 

Останній чинний на сьогоднішній день статут 

підприємства затверджений Мінінфраструктури 

(наказ від 07.08.2014 р. № 388). Відповідно до 

статуту, Підприємство є провайдером аеро-

навігаційного обслуговування, яке здійснюється 

на всіх етапах польоту повітряних суден у по-

вітряному просторі України та повітряному 

просторі над відкритим морем, де відповідаль-

ність за ОПР відповідно до договорів покладена 

на Україну. До складу Підприємства входять 

підрозділи Об’єднаної цивільно-військової си-

стеми організації повітряного руху України. 

Схема державного регулювання діяльності 

«УКРАЕРОРУХу» наведена на мал. 1 [11], а 

структурна схема «УКРАЕРОРУХу» – на мал. 2 

[12]. 

Регіональними підрозділами «УКРАЕРОРУ-

Ху» є відповідні райони польотної інформації. 

Відповідно до Правил польотів повітряних су-

ден та обслуговування повітряного руху в кла-

сифікованому повітряному просторі України, 

затверджених Наказом Міністерства транспорту 

України від 16.04.2003 р. № 293, зареєстрова-

ним в Міністерстві юстиції України 

05.05.2003 р. за № 346/7667, а також відповідно 

до Наказу Державіаслужби України від 

26.08.2004 р. № 10, райони польотної інформації 

включають такі органи обслуговування повітря-

ного руху: орган диспетчерського обслугову-

вання повітряного руху, центр польотної інфор-

мації, пункт збору повідомлень щодо обслуго-

вування повітряного руху; орган диспетчерсь-

кого обслуговування повітряного руху (орган 

управління повітряним рухом) – загальний тер-

мін, який означає у відповідних випадках ра-

йонний диспетчерський центр (РДЦ), диспет-

черський орган підходу (ДОП) або аеродромну 

диспетчерську вишку (АДВ). 
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Мал. 1. Схема державного регулювання діяльності «УКРАЕРОРУХу» [11] 

 

 

 
Мал. 2. Структурна схема «УКРАЕРОРУХу» [12] 
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Положення про об’єднану цивільно-

військову систему організації повітряного руху 

України затверджене постановою КМУ від 

19.07.1999 р. № 1281. Відповідно до п. 6 Поло-

ження, до складу системи входять такі підрозді-

ли «УКРАЕРОРУХу»: Український центр пла-

нування використання повітряного простору 

України та регулювання повітряного руху (Ук-

раероцентр), що є головним оперативним підро-

зділом системи. Положення про Украероцентр 

затверджується Мінтрансом, Міноборони та 

«УКРАЕРОРУХом»; регіональні структурні 

підрозділи, до складу яких входять районні та 

допоміжні районні центри обслуговування пові-

тряного руху; Служба аеронавігаційної інфор-

мації; Центр підвищення кваліфікації; Лікарсь-

ко-льотна сертифікаційна комісія (ЛЛСК). Звер-

немо увагу на те, що нині чинне Положення про 

Украероцентр затверджене тільки Мінінфра-

структури (наказ від 07.07.2016 р. № 232/348), 

хоча повинно бути затверджено за участі Мін-

оборони. 

Висновки. Обслуговування повітряного ру-

ху (ОПР) є однією з важливих складових діяль-

ності у сфері авіаційного транспорту, здійсню-

ється на засадах державного регулювання, яке 

реалізується уповноваженими ЦОВВ. Адмініст-

ративно-правове регулювання у сфері ОПР ха-

рактеризується непослідовністю: підзаконні ак-

ти, що приймалися, часто носили суб’єктивний 

характер, суперечили один одному, а подекуди і 

нормам закону. Розглянута структура ОПР, зок-

рема, силами і засобами спеціалізованого дер-

жавного підприємства «УКРАЕРОРУХом», у 

межах якого діє об’єднана цивільно-військова 

система ОПР. 
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